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مبارك الخالدي
يحم���ل وزير الش���ؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي امللف اخلاص 
باملدير العام السابق للهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح الى طاولة مجلس 
الوزراء اليوم، للبحث في جميع تفاصيله 
القانونية واإلدارية، واتخاذ قرار ينهي 
الص���راع على اعلى منصب رياضي في 
البالد، والذي يتنازعه املدير احلالي فيصل 
اجلزاف واملدير العائ���د بحكم قضائي 

د.الفالح.
ويتضمن امللف االخطارين املوجهني 
من مدير ادارة التنفيذ في احملكمة الكلية 
املستش���ار طالل املطر، الى كل من امني 
ع���ام مجلس الوزراء ووزير الش���ؤون 

والصادرين بتاريخ 20 اجلاري.
وتشير التوقعات الى ان املجلس قد 
حزم أموره، باجت���اه التريث في تنفيذ 
احلكم لعدة اعتبارات في مقدمتها، عدم 
نهائية احلكم فهن���اك درجة أخرى من 

التقاضي وهي االستئناف ستباشر اولى جلساتها 13 يونيو 
املقبل للنظر في االستئناف املرفوع من إدارة الفتوى والتشريع. 
ومن احملتمل ان ميتد تداول القضية في عدة جلس���ات، األمر 
الذي يعني انتهاء املوسم القضائي خالل الصيف، قبل الفصل 

فيها بشكل نهائي، ما يعني ترحيل النظر 
فيها الى شهر أكتوبر املقبل.

ويعول املجلس على جناح السيناريو 
املذكور، مستندا الى األنباء التي رشحت 
في األيام القليل���ة املاضية، عن عزوف 
د.الفالح نفسه عن املنصب مكتفيا برد 
اعتباره عن احلكم املشار، وتقديرا منه 
للموق���ف املعقد للوض���ع الرياضي في 
البالد، الذي تتنازعه االحكام القضائية 
في الداخ���ل واخلارج، ويحتاج معاجلة 

جذرية من احلكومة.

حل حكومي جذري

وتنتظر احلكومة االنتهاء من احكام 
التمييز، لقضية حل األندية العشرة، لتبدأ 
بوضع يدها نهائيا على امللف الرياضي، 
لتسويته بش���كل يضمن االستقرار، ما 
يعني ان حظوظ اجلزاف التزال األقوى، 
لالحتفاظ مبنصبه مؤقتا حتى اجنالء 
الصورة بشأن األحكام القضائية خصوصا 
انه ليس طرفا في دعوى د. الفالح، وعني في منصبه مبرسوم 
أميري منفصل، كما انه يتمتع بدعم أعضاء جلنة الش���باب 
والرياضة البرملانية، القتناعهم بأدائه خالل الفترة التي تولى 

فيها مهام منصبه.

منتخب الكويت لهوكي اجلليد مستعد لنيل اللقب

صورة من كتاب إدارة التنفيذ املوجه إلى مجلس 
الوزراء لتفعيل حكم د.فؤاد الفالح

في ختام بطولة الخليج للهوكي على الجليد

منتخب الكويت يواجه اإلمارات وعينه على اللقب
برعاية محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر تختتم في اخلامسة من 
مس����اء اليوم بصالة شركة املشروعات الس����ياحية بطولة كأس اخلليج 
األولى لهوكي اجلليد بلقاء القمة الذي يجمع منتخبنا الوطني مع منتخب 
اإلمارات بطل آس����يا والذي س����يحدد هوية البطل النسخة األولى. وقد 
أعرب الرئيس الفخري للجنة الهوكي الش����يخ جابر البندر عن سعادته 
لنجاح البطولة األولى وحتقيق األهداف املرجوة من مشاركة دول مجلس 
التعاون وانه يأمل في استمرار البطولة سنويا ومشاركة كل دول مجلس 
التعاون لكسب االحتكاك واالرتقاء برياضة هوكي اجلليد التي ميارسها 
الكثير من الشباب وتشغل أوقات فراغهم في رياضة ممتعة وهنأ البندر 
منتخبي الكويت واإلمارات لتأهلهما الى املباراة النهائية التي س����تحدد 
هوي����ة البطل وأكد ان الكل فائز في هذه البطولة ويتمنى تقدمي الفريقني 
العرض املنتظ����ر وإمتاع اجلماهير بفنون اللعب����ة خاصة ان املنتخبني 

يضمان العديد من املواهب.

المدربان يتحدثان عن اللقاء

من جهته قال مدرب املنتخب االماراتي ماركو زيدار يفيتش انه سعيد 
بتصدر فريقه للبطولة األولى مع منخب الكويت وانه يتوقع مباراة مثيرة 
اليوم، واضاف ان الفريقني يضمان عناصر طيبة وان وضع خطة محكمة 
للفوز باملباراة والتتويج باللقب وانه يثق في قدرات العبيه أبطال آسيا 
وان اخلبرة ترجح كفة فريقه وانه متخوف من مؤازرة جماهير الكويت 

ملنتخبها واملساهمة في زيادة عطاء الالعبني وإصرارهم.
أما مدرب منتخب الكويت مش����عل العجمي فقد أعرب عن س����عادته 
لنتائ����ج املنتخب وتقدمي عروض طيبة ومتنى مواصلة الالعبني للعطاء 

وبذل أقصى جهد لتدوين اس����م الكويت في أول بطولة تستضيفها لدول 
مجلس التعاون واضاف ان املنتخب االماراتي أكثر خبرة واحتكاكا إال أننا 
قادرون على الفوز ونأمل في مؤازرة جماهيرنا وتشجيع الالعبني اليوم 

إلهداء اللقب الى صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد.

قالوا عن المباراة

قال حمد الش����رياني رئيس وفد املنتخب اإلماراتي ان البطولة رسالة 
هادفة وفكرة رائدة لالرتقاء باللعبة واللقاء مع املنتخبات الشقيقة ونشر 
ثقافة هوكي اجلليد وان البطولة مكملة لالستحقاقات القارية والعاملية 
وستساعد على النهوض باللعبة وزيادة االهتمام بها من قبل املسؤولني 
في دول مجلس التعاون وان الترشيحات لصالح اإلمارات بطل آسيا لعام 

2009 ولكنه يتوقع استبسال العبي الكويت.
وقال قاسم البرعي مدير فريق سلطنة عمان ان التوقعات صعبة وكل 

مباراة لها ظروفها وأتوقع تقدمي الفريقني مباراة قوية.
وأعرب رئيس وفد الس����عودية هاني مياني عن س����عادته مبشاركة 
السعودية في البطولة واكتساب الالعبني اخلبرة واالحتكاك في أول بطولة 
يشاركون فيها وانها س����تكون دافعا للجميع ملواصلة العطاء واالرتقاء 
بهذه الرياضة الشتوية الرائدة. وأضاف انه يتوقع فوز الكويت بالرغم 
من خبرة االمارات وان اإلصرار واجلمهور س����يرجحان منتخب الكويت 
من أجل كس����ب كأس اخلليج األولى. وقال الصحافي السعودي ابراهيم 
موسى ان التوقعات دائما تأتي بالعكس في مثل هذه اللقاءات وان مستوى 
املنتخبني متقارب لذلك فإنه يتوقع ان يفوز الفريق الذي يقدم مس����توى 

أفضل وانه يعتبر الكل فائزا في هذه البطولة.

البرتغالي روماو مدرباً لـ »األبيض« بمليون دوالر

املدرب البرتغالي روماو متفقدا ستاد الكويت مع مرزوق الغامن وعبدالعزيز العنبري وعادل عقلة

مبارك الخالدي
وق���ع اختيار مجلس إدارة نادي الكويت على 
البرتغالي جوزيه روم���او، لقيادة الفريق األول 
لكرة القدم في املوسم املقبل، بعد االقتناع بالسيرة 
الذاتية احلافلة للم���درب الذي وافق على املقابل 

املادي وهو مليون دوالر ملوسم واحد.
وميتلك روماو البالغ من العمر 58 عاما سيرة 
ذاتية حافلة، ودّرب العديد من األندية في ڤنزويال، 
ودّرب منتخب البرتغال حتت 20 عاما بني عامي 
2002 و2004 واملنتخ���ب البرتغالي األوملبي في 
الفترة نفسها، وانضم الى اجلهاز الفني للمنتخب 
البرتغالي األول كمس���اعد مدرب بني عامي 2000 

و2002.
وفي املنطقة العربية كان للمدرب حضوره في 
نادي الوداد البيضاوي املغربي موسم 2006/2005 
والعربي القطري 2007/2006 ثم عاد الى الرجاء 

موسم 2009/2008.
ويحمل املدرب شهادة مدرب من الدرجة العالية، 
في االحتاد البرتغالي وموظف تقني في االحتاد 

األوروبي لكرة القدم، وعض���و اللجنة األوملبية 
البرتغالية، واستاذ جامعي في الدراسات الرياضية 

العليا.
وكانت ادارة الكويت قد أقالت البرازيلي آرثر 
بيرنانديس قبل نهاية املوسم الفائت، وأسندت 
مهمة إدارة الفريق للوطني محمد عبداهلل، ويعتبر 
روماو سادس مدرب يشرف على تدريب األبيض 

خالل أقل من موسمني.
الى ذلك، أعلن مدير الكرة عادل عقلة ان جتمع 
الالعبني سيبدأ اعتبارا من 10 يوليو املقبل استعدادا 
للسفر الى املعسكر التدريبي في 23 منه، مشيرا 
الى انه سيقام في إحدى الدول األوروبية، على ان 

يتم حتديد وجهته نهائيا في األيام الالحقة.
واعتبر عقلة ان املدرب اجلديد مكسب للفريق، 
وق���ال: اننا نعول على العبين���ا، فهم من يترجم 
رؤي���ة املدرب داخل امللعب، وس���عينا في األيام 
الفائتة الى التركيز الش���ديد عل���ى اختياره من 
بني عدة أس���ماء مطروحة، نتمنى ان يوفق معنا 

لتحقيق البطوالت.

بيريز »خلّص« مع مورينيو لتدريب ريال مدريد

ي حظوظ الجزاف بالبقاء عدم نهائية حكم الفالح تقوِّ

الظفيري »يظفر« برماية المسدس

أعلن نادي ريال مدريد االسباني 
لكرة القدم رسميا تعيني البرتغالي 
جوزيه موريني���و مدربا جديدا 
للفريق خلفا للتش���يلي مانويل 
بيلليغرين���ي بعد ان توصل الى 
اتفاق مع انتر ميالن االيطالي الذي 

يشرف عليه البرتغالي.
وج���اء في بيان بث���ه النادي 
االسباني على موقعه في شبكة 
االنترنت توصل ريال مدريد وانتر 
ميالن الى اتف���اق على ان يكون 
مورينيو مدري���ا جديدا للنادي 

امللكي.
واضاف »س���يقدم مورينيو 
للصحافة االثنني )غدا( في ملعب 
سانتياغو برنابيو«، موضحا ان 
»االتفاق مت خالل لقاء بني رئيس 
النادي فلورنتينو بيريز ونظيره 
االيطالي ماسيمو موراتي واتسم 
القائمة  بعالقات الصداقة والود 

بني الناديني«.
وكان بيريز اكد االربعاء املاضي 
بعد اجتماع ملجل���س االدارة ان 
النادي امللكي قرر اقالة بيلليغريني 
من منصبه وسيعني مورينيو في 
منصب املدرب بعد ان ينهي األخير 

وضعه مع انتر ميالن.
وقال بيريز »ادارة ريال مدريد 
تؤكد انتهاء مرحلة بيلليغريني 
كمدرب وس���تعني مورينيو بعد 
حل وضعه التعاق���دي مع انتر 

ميالن«.
واض���اف »مورينيو هو احد 
أفضل املدربني في العالم ان لم يكن 
األفضل، وسيعطي قيمة كبيرة 
لعناص���ر الفريق اهم بكثير مما 

نحن عليه اآلن«.
وأكد موراتي ان االيطالي فابيو 
كابيللو مدرب منتخب اجنلترا هو 
احد املرشحني خلالفة مورينيو 
الثالثية  في منصب مدرب بطل 

العجمي والخرافي تصدرا 
بطولة الكويت للقفز

بحض��ور جماهي��ر غفي��رة 
يتقدمه��م جاس��م اخلرافي وخالد 
اخلرافي وخليفة اخلرافي وخليل 
اس��د وحس��ام رجب اختتم مركز 
الكويت للفروسية بطوالت املوسم 
بنجاح كبير ونظم ثالث مسابقات 
شهدت تألق فارس وزارة الداخلية 
راشد العجمي في الفئتني املتقدمة 
واملتوسطة واحتالله املركز األول بعد 
منافسة قوية من فارس مركز الكويت 
علي اخلرافي الذي احتل املركز الثاني 
في املسابقتني وفي مبادرة طيبة قام 
جاس��م اخلرافي وخليفة اخلرافي 
بتكرمي قيادات رياضة القفز واللجان 
العاملة مبركز الكويت للفروس��ية 
ورجال الصحافة واإلعالم، وشكر 
اجلميع عل��ى التعاون الصادق من 
أجل النهوض برياضة اآلباء واألجداد 

ومتنى التوفيق للجميع.

ختام دوري »يد« 
الوزارات اليوم

تقام في السادسة من مساء اليوم 
عل��ى صالة احتاد ك��رة اليد مبركز 
الشهيد فهد االحمد مبنطقة الدعية 
املباريات اخلتامية لدوري الوزارات 
واملؤسسات احلكومية لكرة اليد برعاية 
مدير عام الهيئة فيصل اجلزاف، حيث 
يلتقي في املباراة االولى الداخلية مع 
التربية في السادس��ة مساء، تليها 
املباراة الثانية التي جتمع احلرس مع 
الدفاع، ويعقب هاتني املباراتني توزيع 
الكؤوس على الفائزين باملراكز الثالثة 
االول��ى، بحضور رئي��س واعضاء 
اللجن��ة الفنية لدوري يد الوزارات، 

ومسؤولني باحتاد اليد.

وذكرت تقارير اعالمية اسبانية 
وايطالي���ة ان انتر ميالن خفض 
املبلغ وس���يحصل على ثمانية 
ماليني يورو )9.8 ماليني دوالر( 
البرتغالي  السماح ملدربه  مقابل 

بالرحيل قبل نهاية عقده.

إنتر يفكر في بيلليغريني

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة 
»اس« االس���بانية أمس ان انتر 
ميالن االيطال���ي مهتم بالتعاقد 
مع امل���درب بيلليغريني ليخلف 
مورينيو ق���د قبل ان يتعاقد مع 

ريال مدريد االسباني.
وكان ريال مدريد تخلى عن 
بيلليغرين���ي حتضيرا لتعاقده 
مع مورينيو، وذلك بعدما خرج 
النادي امللكي خالي الوفاض هذا 
املوسم بقيادة املدرب التشيلي رغم 
األم���وال الطائلة التي انفقها من 
اجل التعاقد مع العبني من طراز 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والبرازيلي كاكا والفرنسي كرمي 

بنزمية وتشابي الونسو.
ان  الصحيف���ة  وذك���رت 
بيلليغرين���ي من بني األس���ماء 
املطروحة في انتر من اجل خالفة 
مورينيو الى جانب مدرب اجنلترا 
احلالي االيطال���ي فابيو كابيلو 

والهولندي غوس هيدينك.
وبحسب اوس���اط مقربة من 
بيلليغرين���ي فان االخير يرحب 
بفكرة االنتقال الى انتر، لكنه لم 
يستبعد احتمال تسلمه االشراف 

على منتخب بالده.
وذكرت »اس« ان بيلليغريني 
)56 عاما( الذي نال تعويضا ماليا 
قدره 5 ماليني يورو بسبب فسخ 
عقده مع ريال، يفكر ايضا بعروض 
أخ���رى احده���ا من فنربغش���ه 

التركي.

املنته���ي )الدوري  في املوس���م 
والكأس االيطاليان ودوري أبطال 

أوروبا(.
وقال موراتي »لم اتخذ قرارا في 
هذا الشأن بعد، لكننا حقيقة نفكر 
في األمر. كابيللو هو احد املرشحني 
وهو ميلك سجال ناصعا« مع اندية 
ميالن ويوڤنتوس وروما االيطالية 

وريال مدريد االسباني.
ويتع���ارض كالم موراتي مع 
تصريح���ات أدلى به���ا كابيللو 
ونقلته���ا صحيف���ة »ذي صن« 
قال فيها »ان���ا مرتبط بعقد مع 
االحتاد االجنليزي واريد الوفاء 
به، والطريق الوحيد إلنهائه هو 

اذا ما قرروا هم إقالتي«.
على صعيد آخر، ذكرت الصحف 
االيطالي���ة ان انتر ميالن وريال 
اتفاق مبدئي  الى  مدريد توصال 
حول انتقال مورينيو من األول 
إلى الثاني، لكن النادي االيطالي 
اليزال يؤكد ان ال ش���يء رسميا 

حتى اآلن.
وأشارت الصحف الى وجود 
رئيس ري���ال مدريد فلورنتينو 
بيري���ز في ميالن حل���ل قضية 
البند اجلزائي الذي يقضي بدفع 
16 ملي���ون يورو الى انتر ميالن 
لتحرير امل���درب البرتغالي قبل 

عامني من انتهاء عقده.

املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يأمل في اإلجنازات مع ريال مدريد

تواصلت على ميادين الشيخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية 
مسابقات اليوم الرابع للبطولة 
السنوية الكبرى للرماية والتي 
حتمل اسم صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
 وجاءت النتائج على النحو 
التالي، في رماية املسدس احلر 

50م: 
االول: زيد الظفيري - بنتيجة 

.700/611.6
الثاني: داود سالم الشمري - 

بنتيجة 700/608.1.
الثالث: بدر صالح املهيني - 

بنتيجة 700/605.9.
وفي مس���ابقات الفريق لهذه 
املس���ابقة متكن رم���اة االحتاد 
الرياضي العس���كري من الظفر 
البطولة  باملرك���ز االول وكأس 
ويتكون الفريق من بدر املهيني، 
مدعث السهلي، خالد السبيعي 
بنتيجة 1800/1545 نقطة، وجاء 
فريق احل���رس الوطني باملركز 
الثاني واملكون من داود الشمري، 
وحسن املال، وناصر مرعي بنتيجة 
1800/1471، فيما حقق فريق احتاد 
الشرطة الرياضي املركز الثالث 
بنتيجة 1800/1401 واملكون من 
عبدالعزيز املنيع، علي ابراهيم، 

هالل املطيري.
الس���كيت  رماي���ة  وف���ي 

)سيدات(:
توجت البطلة شيخة الرشيدي 
البطولة  باملرك���ز االول وكأس 
بنتيج���ة 100/77 واملركز الثاني 

افراح عادل بنتيجة 100/75 فيما 
احتلت املركز الثالث الرامية اميان 

الشماغ بنتيجة 100/71. 
أما في رماية التراب )سيدات(: 
احرزت الرامية شهد احلوال املركز 
األول وكأس البطول���ة بنتيجة 
الفارس  100/74 وجاءت رش���ا 
باملركز الثان���ي بنتيجة 100/72 
وباملركز الثال���ث الرامية جنان 

الفارس بنتيجة 100/66.
وف���ي رماية املس���دس 10م 

)سيدات(:
متكنت الرامية حذامة البغلي 
من الظفر بكأس البطولة الغالية 
بإحراز 500/457 نقطة فيما احتلت 
الرامية الناشئة حوراء السبيعي 

الثاني بنتيجة 500/453  املركز 
وجاءت باملرك���ز الثالث الرامية 
إميان بولند من احتاد الشرطة 

الرياضي بنتيجة 500/449.8.
وف���ي رماية املس���دس 10م 

)ناشئات(:
متكنت الرامية حوراء السبيعي 
من حتقيق كأس البطولة واحراز 
املرك���ز االول بنتيجة 400/361 
وباملركز الثاني غزالن علي بنتيجة 
400/354 وباملركز الثالث روان 

البالود بنتيجة 400/330.
وفي رماية املسدس 10م فئة 

العمومي:
الرياضي  توج رماة االحتاد 
العس���كري واملكون م���ن خالد 

السبيعي والرامي مدعث السهلي 
ومبارك الهاجري أبطاال للمسابقة 
بنتيج���ة 1800/1646 فيم���ا حل 
االحتاد الرياضي للحرس الوطني 
باملركز الثاني وبنتيجة 1800/1642 
وجاء فريق نادي الرماية باملركز 
الثالث واحتاد الشرطة الرياضي 

باملركز الرابع.
ورماية البندقية راقدا 50م فئة 

العمومي جاءت النتائج:
االول: مش���عل الطاحوس - 

بنتيجة 700/689.8 
الس���بيعي -  الثاني: مفرح 

بنتيجة 700/683.0
الثال���ث: خالد الس���بيعي - 

بنتيجة 700/681.1

محمد الغربة يسلم الكأس ألحد الفائزين

عالميةمتفرقات

 أكد عضو في االحتاد الدولي أللعاب القوى في ختام اجتماع 
للجنة التنفيذية ان االحتاد مرغم على القيام »بجهود مهمة 

من اجل حتقيق خفض« في ميزانيته هذا العام.
وقد تأثر االحتاد الدولي باألزمة املالية فوصلت عائداته الى 56 
مليون دوالر )45.2 مليون يورو( في عام 2009، فيما بلغت 

النفقات 65 مليون دوالر )52.5 مليون يورو(.
  أفادت وكالة »الصحافة الفرنسية« بأن الشيخ القطري عبداهلل 

بن ناصر آل ثاني اشترى كامل اسهم نادي ملقة االسباني.
وقال مصدر مقرب من املالك اجلديد للنادي االس��باني »نعم، لقد 
امت الش��يخ عبداهلل ب��ن ناصر آل ثاني صفقة ش��راء نادي ملقة 

بكامل اسهمه«.
  نفى االحتاد التونسي لكرة القدم تقارير في وسائل اعالم 
حول وجود مفاوضات مع الفرنسي رميون دومينيك لتولي 
تدريب منتخبها بعد انتهاء مهمته على رأس منتخب فرنسا 

عقب نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا.
وقال أنور حداد املتحدث باسم االحتاد التونسي في تصريحات 
صحافية »ننفي اخلبر الذي تناقلته وسائل اإلعالم بخصوص 
التفاوض مع املدرب الفرنسي رميون دومينيك لتولي االشراف 

على تدريب املنتخب الوطني«.
  يخوض منتخب البرازيل مباراة دولية ودية مع نظيره األميركي 
في نيويورك في العاشر من اغسطس املقبل على امللعب اجلديد 

»ميدوالندز« حسب ما أوضح االحتاد األميركي.
  أعلن نائب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود 
ان االحتاد الدولي )فيفا( حدد االسبوع األخير من يوليو املقبل 

موعدا إلجراء االنتخابات.
 وذكر حمود لوكالة الصحافة الفرنسية »ابلغنا فيفا رسميا 
عبر إشعار بان انتخابات االحتاد ستقام في األسبوع األخير 

من يوليو املقبل«.


